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COMUNICAT DE PRESA 

         Data: Ianuarie 2023 

Finalizarea proiectului  

„EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC “SFANTUL IERARH 

NICOLAE” BICAZ, JUDETUL NEAMT” 

 
UAT Orasul Bicaz a implementat in perioada 14.06.2018 – 28.02.2023 proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A 
CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC “SFANTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, JUDETUL NEAMT”, cod SMIS 114044, finantat 
prin Programul Operational Regional  2014 – 2020, Axa prioritara 3. Sprijinirea tranziþiei catre o economie cu emisii 
scazute de carbon, 3.1 B Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari.  

Proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC “SFANTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, 
JUDETUL NEAMT”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat de catre UAT Orasul Bicaz 
si are o valoare totala de 17.197.424,59 lei, din care 12.431.846,16 lei valoare nerambursabila. Programul Operational 
Regional 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 
in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre ADR Nord-Est, organism intermediar al programului 
ce monitorizeaza implementarea acestui proiect.   
Obiectivul principal al prioritatii de investitii la care raspunde proiectul: „Cresterea eficientei energetice pentru cladirile 
Spitalului Orasenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicaz”. Obiectivul general al proiectului a contribuit la atingerea Obiectivului specific 
al Prioritatii de Investitii „Cresterea eficientei energetice în cladirile publice îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri 
energetice mari” 
Indeplinirea acestui obiectiv general a fost conditionata de realizarea urmatoarelor obiective specifice ale proiectului: 

1. Scaderea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera generate de cladirile Spitalului Orasenesc Sf. Ierarh Nicolae 
Bicaz, cu aproximativ 62% in cazul cladirii spitalului (Pavilion I) si cu aproximativ 64% in cazul Sectiei Pediatrie 
(Pavilion II).  

2. Scaderea consumului anual de energie primara necesar pentru functionarea cladirilor Spitalului Orasenesc Sf. 
Ierarh Nicolae Bicaz, cu aproximativ 78% in cazul cladirii spitalului (Pavilion I) si cu aproximativ 77% in cazul Sectiei 
Pediatrie (Pavilion II) 

   Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului sunt: 
- Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera 
- Scaderea consumului anual de energie primara 
- Cresterea consumului de energie primara din surse regenerabile 

Impactul investiției la nivelul localității este scaderea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera generate de cladirile       
Spitalului Orasenesc Sf. Ierarh Nicolae si scaderea consumului anual de energie primara necesar pentru functionarea 
cladirile Spitalului Orasenesc Sf. Ierarh Nicolae. 
Pentru informatii suplimentare va rugam contactati pe dl. Liviu Butincu – Manager proiect. 
tel. 0723 376 122, e-mail: liviu.butincu@primariabicaz.ro  
Date de contact beneficiar: Bicaz, Str. Barajului nr. 4, judetul Neamt, Romania.  
Tel. 0233 254 310, Fax. 0233 254 530, e-mail: mihaela.dragusanu@primariabicaz.ro.  
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